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ซิ'เร^ 
^ซิ!0^1505ชิาเรา013ปี&รารา0 !050^55รร์า 0525พุรา 

15๓0รย้0^รรึ ^ 55พุ!!พุชิร155พาร255 1 รรึ^15 

รร เรา 53 เรึ 155 2ร! ©ว รรุฏิ05ซิ^^?รเารึ 

255^^เรรรย้&!5า 1 

เวิ 9เรา55ร็รึร^0พา ชิเ:รา 

รรึ พิรึรุ ชิรึว25 ราพุทุ5ชิพุรา;พุพุ รารึ? รรึาชิ0 เรพุ แพรชิ, 

เรึรึซิ?รา^ซิ^2รึ 1 ร-ร^55ชิ!รเว รึรฐเวะพุซิร^า'ชิรา — “ 

332า2300^1363รึ555า ร3|าเรึปี- 
รรึ25]พุาซิรึชา ชิร!เวซิแพา ชิซ์ราซิ ชิ2รา0 พุ 

1 ร! พุ ปี 0 0515 พุรา 23]า ชิ รา 3 เรา 

ปี'ปี ชิเช้า 

รึรึรึรึ]ร^!^ซิร5 ซิ? ชิร!50 ซิ?เพาซิ!ร!รชิ?ร ชิรรึร!ฐ รึ *; ปี 30 

25รพราร^พุรา25ซิพา]^ร?รระาซิ250 
ชิ พุรา รึรึ เรึ รพุซิชิ0รึเ 

‘ ^'พ -4ะะ^ ^ะะซิ /-^/^’'' 

1 ซิ!พุ ชิ'รร!55 ซิ0ชิแ^ร 
ชิ0 1 !วรึรพุรึรึ?รึาพุพุ 

53พา 

รึรึ25ารึว ช้เ 

1 เ^า0รชิฐ, ปี0 ร!0รซิ25ซิรึ23 
[ซิาซิช้ชิช้า?3รส 1 ธืวชิพา15ร 

^, ชิ55พารึรึช้า รร?ร^ซิรา004 
ซิ' ซิ-ฐ 
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เย้55ร?วิ เร^ 1^-0 

เ^เช้วิ3523^ร้ช้แ?รชุ3) 

ร^ชุชุ51^ ?315^?เ^!ร^^0ช้^ก^ 

ร^^ชุ^^^ชุ— เร 0ชุ^ช้ เ3แ 1 

00รชุ^วิร!^&ร0 1 ^5^ชุ3325ร^^^^-ร': 

5024^15^52^?ร-?ร^00 ชิ*325# รร0^525^501^23^เร^ฒ®53 

ธืย้รชิ^ รร 01211^ ?ง IIชิ 033 ฐ1 เร0\25ท้^25?ซิ-^ I 

ชิ2550 ^สแฬวิ 23ร 520 1 ?ร:&วิ^25วิ^233ะ^^0ซืเ55วิ 
‘กา^252^*^ย้เร:เ^ชุ-ด5วิ013:^125ซี25®5เร- ซิเร5ร้ร-เร2525ร 

^22-กวิร5วิ^23ร3^0& 0เว||เรชุIIเริชิ22^023/^11 1 รย้ชุชุ}^เ^^5553 
" ปี ^"ไ ^ " 0 

ๆ ^ชิ25แรเ^25วิ?ร^รวิ553^รวิ^II 1 ชุชุวิ03 

ชุ023^เรวิรชุ002^}รเวิ ^ชิ25เรวิวิ!ร05รว?รวิ!5แ 

5ร3 30250©23ร?!ร!ชุ23‘กว05^23ร23(ชุชุชุ^ 

5ชุ^ รร005250052??3 1 ร-ร้^5 ซี25?ร?ร 

25ร003000^ชุรวิ-ชุ305523^ 1 รร?วิ3 



1^
25

 







ชิ^ 

?314ซิซิร?ริ0^1 สุ เจีย!3 5^1414ย!5 1 ซิเจีแซิ^ซิ ซิซิ รร้ เจีย25 

, |ตซิจี^^3 4 ^ฉีซิ^ ™*"* 

ริ3 รย้?เจี?ย้ |ฐ314 2554 ร 25 ชิ 25 ซิ 13 เ^รย้ เ^ ชิ 2543 

เ1ย้ซิซิเ13&เ-&ชิ 42 ซิร54 

^*'ๆ 25ย!3 1 2563^. 25 ซิ^114ซิซิ3 ^ 
15ซิวแเ&ปี^^ 5353รย้||,: 

ซิซิ,รึร3 ชิซิรซิ ร25 ชิ25ซิ25ซิ|จี||3ร์^จี^ 

ร^^^]!!1 ||32^25ชิซิ!^#ซิ*ซิ3 
เรย้รรงี ชิ คก25ร๎23ซิ!จี ย!515 

^ฆ^3 6 ย!53 ซิา ชิ?ซิ 25313 6รา ร?^ #ซิซิ^133‘ 

เ^] ซิ ซิรซิ 

รย้' รร้ซิร533ซิรึร!53 เย้253 

เย้!53ะ^'*เ^ ซิซิย:25233253ซิซิ 1 33 

!53ซิ?รชิเ^ซิ-20^2^25?^รย้||ชิย2531!325 1 

ย!รเร-ลุ’25ซิซิซิ,ชิซิซิรรI -: 13||3เฏึเย้?325]จีย้!53 

?รลุ!!ซิซิซิซิ^'^ซิ^ #3 ซิ ^5?จี-รึว35 ] เย้-!53เลุเ:ริ 1จีซิซิย251^-243ซิซิ ชิ!533เจี 

ชิ^รึจี;ลุ5เย้253ลุลุ*แ 1 เย้ซิซิ^ซิ23เรา^ลุ^เย้!5ริลุลุแ’ — 1 ลุ 
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ซิ*^ ชิ^^๔ร^ รว ซิ^ชิฐ^รซิ^ซิชิฐ^2^ร-^ ซิ25าก* เ^ 



รรา 

25 ฉี'ซิ5รุ}025เ^รรสซิร0525ซิซิ2503เา13 * 5ร2เ25ซิรา^ธืร^25ซิ 025ซิซิสาร?รซิ^ 1 เราชิ25ซิเย้เาาเชิช้' 2511353^ฦเซิซิซิซิรซิ5|5ซิซิาชิ?3ซิ^ชิ?ว!ราชิ 1 

จุ:^ซิ;3ร25^เย้ฐ^1125า25ซิ ^เฐลิฦเ1ข้ ชิ0เาซิ252าซิ5แซิซิซิซิรา?3 1 ร้รรร้จุ.2525เ^5เ||ส5า25 252ซิ ดุ?รารุ ค้2ร๓?รรร #ร^า0 *คุภมเชิ25?ร^ 

ซิ123ธาร25า21าซิร25ซิซิ ซิ25'รา13 1 ราเรรแ^ ^ ตี5เราชิ!5ซิ!^ซิเรซิซิ^ร?25ซิ 25 ชิ^ธืย้แ-ราา ซิซิ ซิ25 ?ดุรร13 5 ^ 1 เรเ55าชิ#ร?2525ชิ.,;เย้เ^^ซิรซิ25 '.- 1 ราดุร้า 

ร5รุ2525ชิ^^ร^^ซิ 1 ชิ!ย้เ!ซิรูซิารู2525ชิ1ดุแ- ร| ซิ'ร 1 ร-ซิรุ25551312ซิ ซิาซิโาชิ 2รซิชิ?ซิรุ25ซิเดุซิ I /เ ซิ?ซิารุ25รดุเซิ3 ?รธาซิก®2513625!ดุซิว 1 

150^,. -..- ,.-- .^--- , -— —-^า 1 ซิฃ้2รซิ15ชิ3 ?ว้ 25 ชิ25ชิซิ'รซิ21 ซิ 

ซิรชิ25ซิย้ร25ร้ช้ารรร; ซิชิรย้แชิซิรา55าซิซิร&สร23ดุ13 . ^ 

ซิ เซิซิ15523 ซิ เว ?3 1 ซิ1ซิ1ซิารช้ร ชิ5523ซิซิ,ซิ 

?33^ซิซี:ชิ!!ซิา 2313 ซิ!]: ฉ * 252 

ซิซิรรดุ#รดุรา &รา 

1 ชิ ชิ!? สา ร ร ร'ร รง ร^ดุ 25 ซิ ซิย้าเย้เา ธร ฐ่5 

6 ซิ 25า&า ซิ รา 

V!!)2ซิ10^234ร^^V? ะ^3^*0^^ 2=520 222 2วง่ ๘ ดุ®231^ 

เย้ 253ซิ2^ดุดุแช้ รา135 เย้ เา เรา?3 I #4ชิรรชิรดุรุเแเย้!ดุซิา 

เร ซิซิ?ร!,ย้ร์รเย้ซิซิาซีภาซิสา 1 ซิ!!!าซิลาซิ!รI?ชิ5ร ร!ร25]ชิซิซิ25}^ลิร5า 

ซิ?ช้า ซิซีซิร^ซิ^0 ชิ เย้ ซีา ?ร33ซิ!ดุIIซิ2ดุเรา - 

ซิ1ซิา ร;ซิซิ^ชิซี 1ซิธซิร 25 ซิซิซี251ซิเวซิ!25 

เย้ซิชิ 1 25ชิเย้‘ชิาซีย้25 ชิซิส25 ซิร่เ รรฉีซิซิ 

3 4 ซิ 23 ชิซิร 
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ร}มุอุชิ25าา23ซิรฏีชิร^ชิซิ!เรรชิเาา 1 1 

1| ขซาสาชิ 2ซ็าชิจีาาา 
0,.,-^^-,- ซีา-ชิราสาเะพิ^-; 1๖-05เาเรฒฺา-ซาชิ"'เช้าส'า*35รรชิเา 1าแรย้ 

^อา^^3 1๖.0301^0545^^0^ 1 ร3^ซิรรช้าา15 สาร2ร3^ซิร^ สเาราส^ซิ 
0ะร ^ว ®ว 0-3 I 

รซิซิา 

รงริอุเ?*35 

1 23สาชิ รา ชิซิา 13ซิารงชิ รา งึงึซิ ริา' รงชิรา23 . 

ชิ*ซาชิสา ^ชิซสฒ' ฬซิเา'ชิ*ซาชิสาซิ5 

ฏีาล1ชิ*ชิซิชิเช้าสา*ซธิรชิเาริ3 1 23 

&ชิ1ข้เ^ซิ3สซิร ^รู^ฐส23ชิซิรซ5า 

23เาาชิรา^ซิา10สส 

ซิเวร^ซิา 
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ร้เกรกช้า ร้รซิแร^กรช้ช้าคุว * เงเรารก!ช้?!รา 0า1ช้รา เรารกเช้ซิ?!ช้า เวกรา?รา1กเช้ซิ?!รา ราซีริ!รารกุเ7ร ซิ?!ช้า ช้าราร^งซิ?!รา 
รา 1 รกเช้ เก็ซิ?!ราซีรา2 การุช้รา?งีรก็ซิ?!ราซีรกื ร25ราธึวเก็ซิ?!ช้าซีซี 1111ช้รา?าเก็ซิ?!ช้าซีซี 15ซี‘สุ!ช้ซี ซิ?!ช้า 

^ ^ !3 เซี3 ^ ^ ^ ซี ซิ?ร-ช้าซีร้^ รซีไซีช้า?ก็ซิ;?!ช้า ซีซี 3เฉีก23เธ็ซิ!!ช้าซีซีรวก๘เย้ซิ!!ช้าซีรกฒ ^ฐ^ 1 

ซิ?!ช้าซีซี เรกรา?รึ!ก็ซิ*!ช้าซีซี 13ซีริรช้วก็ 

ซี1^^ซี^?!-ช้าซีซี' !1|3รึ ?1ช้ รก็ซิ!!ราซีซี ร-รซิรา^ 'ซิ?!ช้าซี-; 

ซิ?!รา.ซีซี ช้ารก?ก็ซิ!!ช้าซีซีซีซีเย้ซิ?!ช้าซีซี 1๒05รา เรึ 

รึชิร้ารเงา 505าซิเราซิรา6รช้าซิช้าซิรรรา 

ซีช้ารกุเช้ซิ!ช้า กรว0รก?ช้ซิ?ช้า ช้กช้รรก?งซิ!รา 

ซีซี ช้ารกเย้ซิ?ช้าซีซี ซี เย้?ช้ซิ ?!ช้า ซีซี ~ 

ร ร รา รา ซี25 รก เง ?ก็ ซิ ?!ช้าซีรา ซี าาา15 รวเวเย้ 

25ราช้า เง เก็ซิ?ช้า ซีซี ช้ชิซีช้ารก็ซิ?!รรซีซี 5 

1ซีา 60ซีฏิซิซี^เแ ซีซีชุเ^ ช้ 2^ ?ค้ ช้ซิรา รร2ร36า2 ' 

?ร: เา แ' *ช้รช้าร! 
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■ 6233เรา 

ระ3■สุ,'เซิ^2^|า 
1 ช้าเช้0ซี1ชุช้ ซิช้แรรา 53 รรึ^ราซิช้รก ..7 

ริช้า139?ช้าเรา25" ?รึซิ?ช้า?รรูา23^||ชิเรา ^00 

ช้ช้ช้าช้า23เงช้ซิช้า"า 1 ซีเแ'เกรงรกซิสุรา ; 

ซิรรา?ราซีเ^ม่รึว^^รร ซิเช้า13 รกเชุ3 ชิ23 
ซิช้าเช้!เาเช้^ เช้า3า เช้ช้าชิ ซีแาซีเย้!เช้า เก็^รึ แซีซี^00!ราชิช้าซีช้าเช้ช้าชิ25 

1 ๒!05ช้ฐ25023ซิ?งา๗^ปี^า?ร^ชิซิ**^ รร^เซิร้าเว55 ?ร1า15ซิเร^ซี?รเรซิ!ช้ซิ53ซิ 

รจ้ฏี^ซิรกราา!ช้?ช้3 1"ร3ซิ 

1 รรา?ช้ซิช้า 

รา รกุเช้ ?!รา ซิช้รา รก 1 ^ ง่ 
13ซิช้า?รฺชิ?รรา ซิกราชิเรา^ร้าซิเช้าซิ!ช้าซิ!รรา 516051 ชิเรารึ160 

ชุชิ53แา25 ร้[ย้ซีเง15เวเช้าซี เช้^าซี,^?ช้^าเช้?รึซิ^า 
ช้าชิช้าซีช้าเย้ช้าชิ25 7 0ช้ช้เช้เรึ^?!ราซี 55ก^ 
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ฬิซิเงาเรึ!ซี?!ร ริช้า 
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ซิ5^สุร^ชิ^ซิ505?ชิ^ซิ35^3ซิ)ซิ53ชิซิ0 ซิ5เ|3ซิ3เร 
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ซิรฐ^^ซิ!^^^เย้เ'า^-^รํ 2055313ชุ 
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